
השפעות מגיפת הקורונה  
על העסקים הקטנים

2020אפריל –סיכום ממצאי סקר 



שיתוף הציבור



:מטרת השיתוף

.  מועסקים לאור מגיפת הקורונה100עד חוזית בקרב בעלי עסקים ללמוד על דרכי התנהלות 

:כלי השיתוף

.  20-23/4/2020סקר אשר הופץ במדיות חברתיות ובערוצי תקשורת שונים בין התאריכים 

עבור הצוות הבינמשרדי לבחינת ההיבטים החוזיים הנובעים  , "מטריקס"י חברת "העבודה נעשתה ע
.בהובלת משרד המשפטים, ממשבר הקורונה

:כ משיבים"סה

בעלי עסקים

N2,775

1.9%±טעות דגימה



.חלקיתרקמרביתם–הפעיליםהעסקיםמקרבגםאולם,פועליםלאהםכידיווחומהעסקיםמחצית•

.השוטפותההכנסותהיעדרהנהבעסקביותרהמשמעותיתהפגיעה•

.נפגעולאמהעסקים3%רקכאשר,50%ומעלמהותיתלרוב,בהכנסותפגיעהחווהעסקיםמרבית•

.ח"ש100,000עדשלנמוכהבהכנסהבעיקר,צעירים,קטניםעסקיםהינםבמיוחדהנפגעים•

.ומסחר,ומזוןאירוח,ובידוראמנות,והדרכהההוראהבענפייותרבולטתהפגיעה•

.לקוחותתשלומיביטוליספגומהעסקיםממחציתלמעלה•

.חייביםלקוחותמוללהסדרהגיעוכימדווחיםמהעסקים32%•

.בתשלומיםעמדולאכלל14%-כ.מלאבאופןהספקיםבתשלומיעמדומהעסקיםממחציתלמעלה•

.תשלומיםלהסדרלהגיעמנתעללספקיםפנומהעסקיםכמחצית•

עיקרי הממצאים

הפגיעה בעסקים

לקוחות וספקים



המהותיתההוצאההינה,בממוצעהחודשימהמחזור15%לכדימסתכמתאשר,השכירות•

.העסקיםמרביתעבורביותר

.קושיכלחוויםלא7%רקכאשר,השכירותבתשלוםבעמידהמשמעותיקושיציינו70%-כ•

אולםכרגיללשלםהמשיכוהרובמתוכם,הנכסבעלעםלהסדרהגיעולאמהשוכרים70%•

.צדדיתחדלשלםהפסיקורבע

תוךשיתאוששומאמיניםמהעסקיםשלישרקכאשר,איטיכתהליךנתפסתלשגרההחזרה•

.בכללאם,יותרהרבהאיטיתתהיהלשגרההחזרהלאחריםכאשר,מחודשייםפחות

הממצאיםעיקרי

השכירותנטל

לשגרהחזרה



רקע



דמוגרפיית העסקים

מחוז

9%-צפון 

21%-ש "ירושלים ויו

13%-דרום 

10%-חיפה 

11%-שרון 

26%-גוש דן 

10%-שפלה 

גיל

מגדר



ענף פעילות

28%

16%

10%

10%

7%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

שירותים מקצועיים

מסחר

אירוח ומזון

בריאות

אמנות ובידור, יצירה

הוראה והדרכה

שירותים פיננסיים

ייצור, תעשייה

דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה

ן"נדל

חקלאות

בינוי

שירותים אחרים למשקי בית

ציבורי וביטחון, מינהל מקומי

שירותי ביוב וטיפול בפסולת, אספקת חשמל ומים



נתוני רקע

5עד 
,  עובדים
75%

6-15, 
14%

16-30, 
6%

31-100, 
5%

13%
18%

22%

47%

עד שנתיים שנים2-5 שנים5-10 ומעלה10

23%

34%

20%

13%

4%

אלף100עד  100-500
אלף

אלף עד         500
מיליון2

מיליון עד         2
מיליון10

מיליון10מעל 

מועסקים

שנתימחזור 

ותק העסק



השפעת הקורונה על  
העסקים הקטנים



ההשפעה המיידית על פעילות העסקים

6% 2% 4% 9% 10% 14%

45%

30%
44%

53% 54%
65%

49%
69%

52%
37% 36%

21%

כ"סה אלף100עד  אלף100-500 אלף עד         500
מיליון2

מיליון עד         2
מיליון10

מיליון10מעל 

פעילות העסק בתקופת הקורונה
(לפי רמת הכנסה)

לא

חלקית, כן

באופן מלא, כן

.רק חלקיתמרביתם –אולם גם מקרב העסקים הפעילים , פועליםלא מחצית מהעסקים דיווחו כי הם •

.מהעסקים לא נפגעו3%כאשר רק , 50%לרוב מהותית ומעל , מרבית העסקים חוו פגיעה בהכנסות•

כאשר בעסקים בעלי מחזור עד  , הפגיעה בפעילות העסק הולכת וגדלה ככל שהעסק קטן יותר–
.80%–מיליון 10מהעסקים בעוד בעסקים מעל 30%י "ח נשמרה פעילות ע"ש100,000

.שנים10-העסקים שנפגעו פחות הם בעלי ותק של למעלה מ–

.40%לא פעילים לעומת 63%, עסקים בבעלות אשה נפגעו משמעותית יותר מאשר בבעלות גבר–

.דיווחו כי לא פעילים60%שם  –במיוחד באזור חיפה והקריות , עסקים באזור הצפון נפגעו יותר–



הפגיעה בתפקוד העסק

.70%-י כ"אשר צוינה ע, הפגיעה המשמעותית ביותר הנה היעדר הכנסות שוטפות•

.קטן יותר ובעל מחזור נמוך יותרוגדלה ככל שהעסק היעדר ההכנסות פוגע בצורה הולכת –

ובמיוחד כאשר המחזור העסקי  , גדלשהעסק קים חוזרים הופך מהותי יותר ככל 'ביטול תשלומים או צ–
(.18%)מיליון 10-גבוה מ

69%

18%

6%
2% 1%

היעדר הכנסות שוטפות קושי לעמוד בתשלומים  
שוטפים

קים  `ביטול תשלומים או צ
חוזרים

קושי לקבל אשראי העדר אספקת סחורה

הפגיעה המשמעותית ביותר

70%

30%

השינוי במספר העובדים

ללא שינוי

ירידה במספר העובדים

.מהעסקים לא צמצמו את מספר המועסקים70%-ב•

המשיכו בממוצע , בעסקים בהם צומצם מספר העובדים–
.מכח האדם35%-לעבוד כ

,  גדול יותרשהעסק הצמצום בעובדים תופס תאוצה ככל –
.מיליון10-העסקי גבוה מכאשר המחזור 74%-עד ל



לקוחות וספקים



ביטול תשלומים מצד לקוחות

51%

38%

11%

בוטלו לא בוטלו מסרב

.למעלה ממחצית מהעסקים ספגו ביטולי תשלומי לקוחות•

.מתשלומי הלקוחות לעסק60%-שיעור הביטולים נאמד בכ, בעסקים בהם בוטלו תשלומים–

.ח"ש100,000מועסקים ובמיוחד עד מחזור של 5ביטולי התשלומים קרו פחות מול עסקים קטנים של עד –

.אמנות ובידור, יצירה, הענפים שנפגעו הכי משמעותית מביטולי תשלומי לקוחות הם הוראה והדרכה–



הגעה להסדר מול לקוחות חייבים

51%

32%

16%

לא הושג הסכם הושג הסכם מסרב

51%

16%

17%

16%

3%

לא הגענו להסדר

מסרב להשיב

ויתרנו על התשלום במהלך התקופה, כן

פרסנו את התשלומים ללא ריבית, כן

פרסנו את התשלומים עם ריבית נוספת, כן

.מהעסקים מדווחים כי הגיעו להסדר מול לקוחות חייבים32%•

.מרבית ההסדרים אליהם הגיעו כללו פריסת תשלומים ללא ריבית או ויתור על התשלום במהלך התקופה•

בדגש על עסקים בעלי מחזור גבוה , פריסת התשלומים ללא ריבית התרחשה במיוחד בעסקים הגדולים יותר–
(.בלבד8%)אשר מצד שני ויתרו הרבה פחות על תשלום במהלך התקופה , (36%)מיליון 10-מ



עמידה בתשלומים מול ספקים

.כלל לא עמדו בתשלומים14%-כ. למעלה ממחצית מהעסקים עמדו בתשלומי הספקים באופן מלא•

.55%-שיעור העמידה בתשלומים נאמד בכ, בעסקים שעמדו בתשלומים בצורה חלקית בלבד–

בדגש על עסקים בעלי מחזור , הגדולים יותרחוסר עמידה מוחלט בתשלומים כמעט ולא התרחש בעסקים –
(.בלבד4%)מיליון 10-גבוה מ

.אירוח ומזון, העסקים שהתקשו במיוחד לעמוד בתשלומי ספקים הם מענפי המסחר–

54%

28%

14%

4%

באופן מלא, כן באופן חלקי, כן כלל לא מסרב



פנייה להגעה להסדר מול ספקים

43%

51%

6%

לא פניתי פניתי מסרב

43%

6%

7%

7%

23%

25%

לא פניתי

מסרב להשיב

למטרה אחרת, כן

להפסיק לעבוד עם הספק, כן

לשנות את תנאי התשלום  , כן

לשנות את פריסת התשלומים, כן

.כמחצית מהעסקים פנו לספקים על מנת להגיע להסדר תשלומים•

.זעירים ובעלי מחזור נמוך פנו במידה פחותה לספקים/עסקים פטורים–

.ובנוסף חלקאות ובינוי( 75%)נמצא שיעור פנייה גבוה בענף האירוח והמזון –

.מרבית הפניות היו לטובת פריסת תשלומים או שינוי תנאי תשלום•



הוצאות השכירות



נטל השכירות והוצאות אחרות

59%

38%

שוכרים מבנה לא שוכרים מסרב

.מהעסקים שוכרים מבנה עבור העסק שלהם60%-כ•

.נטל השכירות הינו ההוצאה המהותית ביותר עבור מרבית העסקים•

אולם  , בולט במיוחד נטל השכירות-בקרב עסקים השוכרים מבנה •
גם הוצאות שכר העובדים ותשלום הארנונה בולטים יותר מאשר  

.עסקים שלא שוכרים מבנה

עלויות שכר העובדים הופכים משמעותיות יותר ויותר עם העלייה •
.והמחזור השנתי שלו, גודלו, בוותק של העסק

57%

43%
38%

35% 34% 32%
28%

3% 2% 2% 2%

שכירות שכר עובדים עלויות בגין  
קבלת שירותים 

קבועים

ביטוחים ארנונה עלויות בגין  
ציוד וחומרי 

גלם

הוצאות  
תחזוקה

/ ביטוח לאומי
/  מס הכנסה

מיסים

אחזקת  
דלק/רכב

זכיינות הלוואות

ההוצאות המכבידות ביותר



שכירות מבנה העסקים

ורק ברבע  , מהמחזור החודשי בממוצע15%הוצאות השכירות מסתכמות לכדי •
.20%-מהמקרים עוברות את רף ה

,  שהעסק צעיר או קטן יותרוגדלה ככל שיעור הוצאת השכירות הולכת –
(.29%)ח "ש100,000-ובמיוחד כאשר המחזור העסקי נמוך מ

לא חווים כל  7%רק . ציינו קושי משמעותי בעמידה בתשלום השכירות70%-כ•
.קושי בתשלום השכירות

71%

20%

7%

קושי משמעותי קושי קל אין קושי מסרב

15%

שיעור דמי השכירות

58%

25%

7% 5% 4%

לא מגיעים בכלל חלק קטן  
מהעובדים מגיע

רוב העובדים  
מגיעים

כל העובדים 
מגיעים

מסרב

.מהעסקים לא מגיעים עובדים בכלל60%-בכ•

שיעור הלא המגיעים למשרד הולך וגדל ככל שהמחזור קטן יותר  –
(.77%)כמו גם בקרב נשים , (ח"ש100,000בעסקים עד 80%עד )



הגעה להסדר בנושא השכירות

70%
26%

לא הושג הסכם הושג הסכם מסרב

.מתוכם הרוב המשיכו לשלם וכרבע הפסיקו לשלם חד צדדית, מהשוכרים לא הגיעו להסדר עם בעל הנכס70%•

.הפסקות התשלום החד צדדיות בולטות יותר בקרב עסקים צעירים ובמיוחד בני פחות משנתייםשיעור –

.מרבית ההסדרים אליהם הגיעו כללו דחיית תשלומים או לחלופין הסדר עבור חודש אחד בלבד•

(.22%לעומת 30%)נשים בעלות עסקים הגיעו ליותר הסדרים מאשר גברים –

55%

16%

7%

7%

5%

4%

2%

לא הגענו להסדר ואני ממשיך לשלם

לא הגענו להסדר והפסקתי לשלם

שינוי פריסת תשלומים\דחיה בתשלומים

ההסדר כלל הוזלה של דמי השכירות לחודש אחד, כן

ההסדר כלל ויתור על תשלום דמי השכירות לחודש אחד, כן

ההסדר כלל הוזלה של דמי השכירות במהלך התקופה של המשבר, כן

ההסדר כלל ויתור על תשלום דמי השכירות למהלך כל התקופה של המשבר, כן



חזרה לשגרה



חזרה לשגרה

,  כאשר כשליש מהעסקים מאמינים שיתאוששו תוך פחות מחודשיים, החזרה לשגרה נתפסת כתהליך איטי•
.חודשים ועבור שליש החזרה לשגרה תקח יותר מחצי שנה אם בכלל2-6לשליש נדרשים 

.או פנו להסדרי ספקים מדווחים על חזרה לשגרה איטית בהרבה/עסקים אשר הפסיקו פעילותם במשבר ו–

12%
15%

29%

21%

6% 4%

13%

פחות מחודש בין חודש לחודשיים בין חודשיים לחצי  
שנה

בין חצי שנה לשנה יותר משנה לא אצליח לא יודע

69%

27%

לקיחת הלוואה בלתי מתוכננת

לא כן מסרב

.מהעסקים נטלו הלוואה לא מתוכננת בעקבות משבר הקורונה27%•

-עד ל, שהעסק גדול יותרשיעור לקיחת ההלוואה הולך וגדל ככל –
.מיליון10-כאשר המחזור העסקי גבוה מ45%


